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Informationen i detta datablad är baserat på den aktuella informationen som fanns tillgängligt vid det aktuella 
datumet för databladet. Informationen är baserad på laboratorieförsök, tester vid testinstitut och praktisk 
tillämpning. Det praktiska slutresultatet och åtgångssiffror är beroende av användarens handhavande, yttre 
förutsättningar (temperatur, fuktighet, blandning, verktyg mm) som ligger utanför vår kontroll. Detta gör att vi 
inte kan påta oss något ansvar för slutresultatet.  
Läs alltid senaste produktinformation vid frågor kontakta inköpsstället. 

 

 Miljöinformation Överblivet material skall 
behandlas som industriavfall. Vid större mängder 
kontakta kommunala/lokala avfallsbolag. Tomma 
förpackningar är återvinningsbara. För mer 
information se produktdatablad, 
byggvarudeklaration och säkerhetsdatablad.  

KDX145 Membran 
 

Produkt: 
KDX145 Membran är en dispersionsbaserad massa för våtrumstätning. 
 
Användningsområden: 
Skall användas i KDX Våtrumskonstruktioner GR15 och VR15 som en del av våtrums- 
konstruktionen och i foliesystemen VF15 och GF15 som lim till KDX130 Folieduk. 
 
Arbetstemperatur:   
5 - 35°C underlags- och rumstemperatur  
 
Arbetsbeskrivning: 
KDX145 Membran skall vara väl omrörd innan monteringen startar. 
Vid rollbart system: Tillsammans med KDX140 Ångspärr bildar KDX145 Membran en godkänd 
Våtrumskonstruktion (GR15 och VR15). Rolla flödigt en gång, låt torka, 2:a rollningen diagonalt mot 
första, så att full täckning uppnås. OBS! För godkänt system måste mängden 1kg/kvm på vägg och 
1,2kg/kvm på golv appliceras. Produkten används också som ”lim” för manschett, 
remsor, hörn mm i våtrumskonstruktionen.  
Vid Foliesystem: KDX145 Membran används som lim till montering av KDX130 Folieduk. Rolla inte ut 
mer än vad som går åt för en alt två folievåder. Vid montering av folieduken använd bredspackel, med 
plastblad, på folien så att allt överflödigt Membran trycks ut via foliekanterna utan att förstöra duken. 
Folieskarvarna, manschetter mm förseglas sedan med KDX150 FS Lim eller KDX152 2K Lim. 
FS Lim. För mer information se gällande monteringsanvisningar KDX VF15 (vägg) och KDX GF15 (golv). 
Efter 12h kan fortsatt montering enl. KDX våtrumskonstruktioner VR15, GR15, VF15 och VG15 göras. 
 
Teknisk data: 
Blandning: 
Skall appliceras koncentrerad 
Åtgång: Rollat system (KDX VR15, GR15)     Vägg 1kg/kvm Golv 1,2kg/kvm 
                                   Foliesystem    (KDX VF15, GF15)      Ca 0,3kg/kvm   
Torktid: Ca 1h mellan strykningarna. Helt torr efter 5h. Fortsatt montering efter ca 12h. 
Rengöring: 
OBS, viktigt! Rengöring sker med varmt vatten och ev. tvål innan  
produkten har torkat/härdat. Finns det risk för stänk på omgivande  
ytor skall dessa täckas. Torkad produkt går inte att tvätta bort. 
Skyddsföreskrifter: 
Kan verka irriterande på huden, vid ögonkontakt skölj med vatten i  
min 5min. För mer information se produktdatablad, byggvarudeklaration  
och säkerhetsdatablad. 
Lagerhållning/Transport: 
1 år. Torrt, i rumstemp. och oöppnad fpk.  
Får ej utsättas för frost.      
 


